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Nyhedsbrev
Nyt tiltag fra Dansk Folkeparti / Ikast-Brande
Du sidder lige nu med den
første udgave, af et nyt tiltag
fra Dansk Folkeparti i
Ikast-Brande. Nemlig vores
nyhedsbrev som vi planlægger
at udgive 4 gange årligt.

I dette nummer:

Forside:
Indledning.
Forside:
Kaare Graversen
har ordet
Kaare Graversen
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2

Simon Vanggaard
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Kristian T. Dahl
har ordet:
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Det er et nyhedsbrev der
sendes til lokalmedlemmerne.
I nyhedsbrevet vil der hver
gang være indlæg fra én af
DF´s 3 byrådsmedlemmer.
Her vil de komme ind på de
ting der rører sig i det
politiske landskab i IkastBrande kommune.
Derudover vil der være
nyheder fra lokalbestyrelsen
og artikler af almen interesse
fra Dansk Folkeparti
I denne førsteudgave er der
indlæg fra byrådsmedlem og
gruppeformand Simon Vanggaard, der bl.a. kommer ind
på den indgåede budgetaftale
for årene 2019 og overslagså-

rene 2020-2021. Hvilke udfordringer står vores kommune
overfor.
Derudover er der et indlæg
fra bestyrelsesformand, Kaare
Graversen.

Rådhuset, Ikast-Brande

Kristian Thuelsen Dahl har
ordet på side 3 og på sidste
side finder du en kalender og
kontaktpersoner hos DF
Ikast-Brande.
Vi håber du vil tage godt
imod nyhedsbrevet. Har du
indspark og kommentarer, er
du altid velkommen til at skrive til redaktionen eller en
anden kontaktperson for DF
Ikast-Brande.
Mvh
Bestyrelsen DF, Ikast-Brande

Kaare Graversen, bestyrelsesformand
Først vil jeg gerne rette en
stor tak til alle dem der stemte
på Dansk Folkeparti ved
kommunalvalget i november
2017. Dansk Folkeparti fik et
rigtig godt valg og fik 3
kandidater ind i byrådet,
Simon Vanggaard, Bo S.
Kristensen og Trine M.

Kristensen. 3 personer som
hver især har rigtig gode
kompetancer og holdninger til
gavn og glæde for IkastBrande kommune.
Siden valget har vores 3
byrødder været meget optaget
af at sætte deres fingeraftryk

Kaare Graversen

på fremtidens Ikast-Brande.
Det har ført til, efter bestyrelsens opfattelse, en rimelig,
men også nødvendig budgetaftale der skal sikre vores
kommunen en bedre fremtid
end ellers. Man kan kalde det
”rettidig omhu”
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Fortsat fra forsiden / Kaare Graversen
… og Dansk Folkeparti er
som altid klar til, at tage det
ansvar der skal tages. Vi kommer ikke til at sidde på bagklappen, men i det førersæde
der giver mest indflydelse og
respekt. Vi er et parti der
arbejder for hele kommunen.
Et parti der arbejder for
sammenhængskraft i hele
kommunen.
Tilbage

i marts måned

afholdte DF i Ikast-Brande
deres årlige generalforsamling.
Det foregik på Pårup Kro og
det var en aften hvor der var
gode input og ideer til
politiske mærkesager som
medlemmerne godt kunne
tænke sig, at man tog sig af.
Derfor kan vi afsløre, at der
kommer nye tiltag, som giver
jer medlemmer mulighed for
at følge mere med i, hvad der
rører sig i DF - Ikast-Brande.

Efter generalforsamlingen ser
bestyrelsen sådan ud:
Formand: Kaare Graversen
Næstformand: Kurt Kristensen
Kasserer: Bo S. Kristensen
(ikke medlem af bestyrelsen)
Medlem: Brian Korsgaard
Medlem: Mads Berg
Medlem: Peder Fenger
Suppleanter: Mikael Würtz

Med venlig hilsen
Kaare Graversen

Simon Vanggaard, viceborgmester og formand for byrådsgruppen
Hård start for det nye byråd
30-10-2018

Simon Vanggaard

De første 10 måneder af den
kommunale valgperiode er nu
ved at være gået. Det har været et hektisk år med masser af
aktivitet, og tunge beslutninger. Særligt budget 2019 har
været en hård omgang, da
konsekvensen bliver de største besparelser, som jeg i mit
politiske liv, har været med til
at vedtage. Det er dog et ansvar vi tager på os. For vi vil
være med til at løse den økonomiske opgave og vende
skuden.
I Ikast-Brande er vi, ligesom
på Christiansborg, den berømte ”tunge på vægtskålen”.
Derfor har vi meget stor indflydelse på, hvilken politik der
skal føres i Ikast-Brande kommune. Med den indflydelse,
følger dog også et stort ansvar. Nu er de svære, nødvendige og nogen gange upopulære beslutninger, også afhængige af os. Vi kommer til at
træffe økonomisk ansvarlige
valg, der forringer servicen.
Det gør vi fordi, at vi stadig
bruger flere penge end vi
tjener. Det er vores mål på
sigt, både at øge vores indtægter og sænke vores udgifter.

Det mål skal nås ved at flere
af vores borgere får sig en
uddannelse, kommer i arbejde
og bliver fastholdt på arbejdsmarkedet. Det er dog en langsigtet strategi, og derfor er vi
på den korte bane nødt til
også at se på det nuværende
udgiftsniveau, som desværre
er for højt. Når det så er sagt,
så syntes jeg at vi er på rette
spor. Vi har fået nogle
politiske flere politiske sejre,
som direkte og indirekte er
taget fra vores egen vision
2030 plan.
Byrådet har før sommerferien godkendt en fælles visionsplan. Dette bliver rettesnoren
for det politiske arbejde de
kommende fire år. Vi har
forsøgt at få byrådets visionsplan, til at flugte med vores
egen vision 2030. Det syntes
jeg langt hen af vejen er lykkedes. Det bliver herfra spændende at se, om de gode intentioner, også bliver til politisk virkelighed.
I Dansk Folkepartis byrådsgruppe er vi kommet godt i
gang med vores samarbejde.
Både Bo og Trine har været
dygtige og hurtige til, at sætte
sig ind i det kommunal-

politiske arbejde og i deres
udvalg. De er også begge
afholdte af både vores politiske kollegaer, og af administrationen. Indtil nu har vi
truffet alle vores beslutninger
i enighed, det er ikke lykkedes
for andre grupper. Det betyder ikke at vi ikke har diskuteret, eller haft forskellige
meninger om hvilke beslutninger vi skulle træffe, men vi
har brugt vores forskellige
meninger til at nå frem til
fælles beslutninger. Det er jeg
meget tilfreds med som gruppeformand, og jeg har stor
håb og tiltro til at dette gode
gruppesamarbejde bliver bevaret og styrket, til gavn for
vores parti og Ikast-Brande
kommune.
Med venlig hilsen
Simon Vanggaard
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Kristian Thuelsen Dahl, partiformand
Spær dem inde indtil vi kan smide dem ud!
Kristians Ugebrev.
24. oktober 2018

2016 – og tallet kan være meget højere.

I den lille by Bording ved
Ikast bor og lever en lang
række mennesker i en hverdag, som den lokale Faktabestyrer, ifølge BT, betegner
som ”Et levende helvede på
jord”.

Alene i år er der rejst 45
sigtelser! Udover sigtelser for
butikstyveri er beboere også
blevet sigtet for hærværk,
vold, trusler om vold og for at
bryde loven om euforiserende
stoffer.

Danskere overfaldes. Som
sidste år, hvor en ungarbejder
fik knytnæver i hovedet – eller
som da et ungt par blev omringet af nogle mennesker,
som aggressivt forsøgte at
tvinge sig adgang til deres bil.
Eller som når Arriva melder
om flere voldelige overfald
begået mod medarbejdere på
togstrækningen ved Bording.

Hvor ville jeg dog ønske, at
vi lige nu og her kunne få
disse mennesker sat på det
første fly tilbage til deres
hjemlande.

Fakta-bestyreren i byen er
ifølge BT vant til tyverier i sin
butik. Det sker flere gange om
ugen. Beboere og erhvervsdrivende har som konsekvens
af problemerne sat overfaldsalarmer, hegn og overvågning
op i hjem og butikker.
Årsagen til, at den ellers så
rolige landsby på få år er blevet forvandlet til en by med
kriminalitet og utryghed, er én
eneste ting: Udrejsecenter
Kærshovedgård.
Kærshovedgård huser i
øjeblikket 230 afviste asylansøgere, udvisningsdømte kriminelle og udlændinge på tålt
ophold. Fælles for dem alle er,
at de er uønskede i Danmark.
Men problemet er samtidig, at
deres oprindelseslande ikke vil
tage imod dem. Så de er
strandet på Kærshovedgård.
BT følger i øjeblikket sagen
tæt, og i den forbindelse er det
blandt andet blevet afdækket,
at politiet har rejst hele 85
sigtelser mod beboere fra
Kærshovedgård, siden
udrejsecentret blev oprettet i

Men deres oprindelseslande
vil ofte ikke samarbejde. Og
dermed kan Danmark ikke
tvangshjemsende dem. Disse
mennesker kan kun sendes
hjem, hvis de indvilger i at
rejse frivilligt. Og det vil de
ikke, da det er bedre for dem
at vandre rundt i Danmark –
selvom vi laver meldepligt
osv. – i forhold til at rejse
tilbage til deres hjemland.
Men det holder ikke! Det er
på tide, vi siger fra. Nu skal
disse mennesker ikke længere
have lov til at spille fandango
med os danskere!
Derfor stiller vi nu et beslutningsforslag i Folketinget om,
at udlændinge, der er blevet
dømt for kriminalitet og samtidig udvist, ALTID skal frihedsberøves, indtil udvisningen i praksis kan effektueres.
Så vil disse kriminelle udlændinge vide, at de ikke længere
kan spekulere i at modarbejde
deres hjemsendelse.
Og hvem ved – det kan jo
være, at udsigten til et ophold
i en celle kan hjælpe lysten lidt
på vej i forhold til at tage
hjem?
Flere af de andre partier –
måske også regeringen? – vil
svare, at vores krav vil over-

træde EMK – den europæiske
menneskerettighedskonvention. Men til det vil vi svare, at
så må det være sådan! På dette
område må fornuften råde.
Og fornuften er, at danskerne
skal kunne leve trygt og sikkert i deres eget land. Ikke
som naboerne til Kærshovedgård i Midtjylland i frygt og
daglig uro over, hvad der kan
ske.
Så må hensynet til konventionen vige. Og det kan vi sikre!
Det er trods alt stadig Folketinget, der lovgiver for danskerne. Det kræver “blot” 90
mandater. Vi har de 37. Så
mangler vi 53!
Hvad siger du Lars Løkke
Rasmussen?
Er du klar til at sikre danskerne tryghed?
Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Kristian Thulesen Dahl
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BESTYRELSEN

BYRÅDSMEDLEMMER

Formand: Kaare Graversen

Gruppeformand, Simon Vanggaard, Ikast
Udvalgsposter:
> 1. viceborgmester
> Børrne– og Undervisningsudvalget (formand)
> Erhvervs-, vækst– og bosætningsudvalget
Telefon: 2893 1706
Mail: sivan@ikast-brande.dk

Næstformand; Kurt Kristensen, Brande
Sekretær: Mads Berg, Hampen
Menigt medlem: Peder Fenger, Ikast

Menigt medlem: Brian Korsgaard, Ejstrupholm
Kasserer, Bo Sand Kristensen, Brande
(Ikke medlem af bestyrelsen)
Suppleant:
Mikael Würtz, Engesvang

Bo Sand Kristensen, Brande
Udvalgsposter:
> Økonomi- og Planudvalget
> Sundheds- og Omsorgsudvalget
Telefon: 2028 2882
Mail: bokri@ikast-brande.dk
Trine Meldgaard Kristensen, Ikast
Udvalgsposter:
> Teknik- og Miljøudvalget (næstformand)
> Børne- og Undervisningsudvalget
Telefon: 3036 3166
Mail: trkri@ikast-brande.dk

REDAKTION / NYHEDSBREV
Peder Fenger
Brian Korsgaard

Kalender
www.danskfolkeparti.dk/ikast-brande

DF Ikast-Brande

Facebook: www.facebook.com/—

MÅNEDSAKTIVITETER
DATO

DAG

MÅNED

NAVN PÅ BEGIVENHED

04-11-2018

SØ

NOV

Mød DF Ikast-Brande til Loppemarked i StrøgCentret Ikast

12-11-2018

MA

NOV

Byrådsmøde i byrådssalen, Rådhuset Ikast

17-12-2018

MA

DEC

Byrådsmøde i byrådssalen, Rådhuset Ikast

